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Gods Geest  Een van de bekendste 
Psalmen zingt erover: “God zij geprezen 
met ontzag .. Hij is het die ons heeft 
gered, die ons in ruimte heeft gezet” 
(Ps. 68:7). Je mag dus van de kerk 
verwachten dat er iets van die ruimte 
herkend wordt. Daar doen we het voor. 
In het beleidsplan van de Fonteinkerk 
staat: “Voor ontmoeting is ruimte nodig. 
Maar die ruimte is dan ook wel bedoeld 
om echte ontmoetingen mogelijk te 
maken waarin Gods Geest kan werken, 
en mensen tot hun recht komen”. 

Gesprek en ontmoeting  Ruimte 
bieden typeert onze houding. We wil-
len ruimte maken, voor elkaar en voor 
elkaars verhalen. Ruimte voor gebed en 
voor verwondering. Ruimte voor talent 

en creativiteit, en in het bijzonder voor 
muziek. Ruimte ook voor verschillen in 
geloofsbeleving die tot uiting komt in 
gesprek en ontmoeting. Dat zien wij als 
een rijkdom en een uitdaging tot groei.

Verkennen en verdiepen 
We zullen onder het jaarthema ‘Geloof’ 
(zie kader)  op allerlei manieren die 
ruimte verkennen. Wat betekent dat 
als je met beide benen in deze werke-
lijkheid staat? Kun je als modern 
mens op een nieuwe manier geloven? 
Hebben we daar woorden voor? 
Natuurlijk zijn de kerkdiensten daarop 
gericht. In het na-denken van Bijbelse 
woorden, en misschien soms nog wel 
meer in het delen in de kring rond de 
avondmaalstafel ontdek je iets van de 

vergezichten van het geloof. Of in het 
gedenken van een overleden geliefde 
met een kaarsje. Of je zingt boven jezelf 
uit! Maar er is zoveel meer dan de kerk-
dienst: de ontmoetingen die Vorming 
door Ontmoeting organiseert in leer- 
huizen, thema-avonden, wees-erbij- 
café. De activiteiten voor tieners in 
Tieners op Zondag (ToZ), en voor  
kinderen in KIEM (kerk in elke maat).   
De persoonlijke contacten die wijk- 
ouderlingen en contactpersonen heb-
ben met gemeenteleden. 

Diakenen  En wat te denken van de 
diakenen. Zij scheppen vaak praktisch 
ruimte voor medemensen. Vakantiegeld 
delen, zodat ook wie inancieel heel 
krap zit er eens even uit kan. Schuld-

hulpmaatje: iemand helpen om weer 
licht te zien aan het eind van een 
tunnel. Kitoko: letterlijk een veilige 
ruimte voor straatkinderen in Kinshasa. 
En zo veel meer, voor asielzoekers, 
gewetensgevangenen, mantelzorgers. 
En maaltijden, Samen aan Tafel, elke 
maand weer.

Faciliteiten  Ruimte typeert ook 
onze faciliteiten. In 2012 werd het bijge-
bouw van de kerk gemoderniseerd. 
De keuzes die we daarbij hebben 
gemaakt rond stijl en inrichting van 
het kerkgebouw en ons ‘Huis van Zuid’ 
maken de gerichtheid op ontmoeting 
tastbaar en zichtbaar. De gebouwen 
worden steeds intensiever gebruikt, 
voor kerkelijke activiteiten, maar ook 
voor tal van anderen die letterlijk 
ruimte zoeken. Ze ervaren er niet al-
leen een dak boven het hoofd, maar 
ook hartelijke gastvrijheid. Want echte 
ruimte is niet exclusief. 

Bewust stellen we onze gebouwen én 
onze harten naar vermogen open voor 
mensen uit de buurt.

Daarom Kerkbalans!  Ook dit 
jaar vraagt de Fonteinkerk u weer een 
inanciële bijdrage toe te zeggen. Want 
een inspirerende ruimte als hierboven 
aangeduid heeft ook een vloer, muren 
en een dak, en dat alles moet ook heel 
gewoon worden afbetaald, verzekerd, 
onderhouden en schoongemaakt. 
Bovendien gaan we de huidige ver- 
warmingsketels binnenkort vervangen 
door nieuwe, energiezuinige exemplar-
en. De predikant, de koster en de organ-
isten verdienen een eerlijke beloning. 
Wat we doen, mag wat kosten. Toch?

Ruimte – dat roept beelden op van vrijheid. Diep kunnen ademhalen! Vergezichten. Voor de Fonteinkerk 

is dat een belangrijke kant van de manier waarop we gemeente willen zijn: ruimte creëren. Voor elkaar, 
en voor wie maar wil. Het is misschien niet het eerste waar veel mensen aan denken als het over de kerk 

gaat. Toch gaat het daar wel om, en daar willen we ook graag op aangesproken worden. Uw inanciële 
bijdrage helpt ons dat waar te maken.

KIEM

KIEM = Kerk In Elke Maat, een totaal 
vernieuwde aanpak van de kinder-
nevendienst, gericht op kinderen van 
de basisschool. KIEM werkt thema-
tisch en met inbreng van talenten van 
ouders/ouderen uit de gemeente en 

met een (concrete) blik naar buiten. 
Sinds het zo wordt ingevuld, is sprake 
van een substantiële verhoging van 
het aantal deelnemende kinderen. 
Daarnaast is er ook de kindercate-
chese: twee keer per jaar een korte 
periode van catechese voor groep 5/6 
en groep 7/8. 

Geloof
Na de jaarthema’s 
‘Hoop’ en ‘Liefde’ 
staat in het seizoen 
2016-2017 het 
thema ‘Geloof’ 
centraal in veel 
van de activiteiten 
in Fonteinkerk 
en Huis van Zuid. 
Dat seizoen valt samen met 500 jaar 
Reformatie: in oktober 1517 zocht 
Luther het publieke gesprek met zijn 95 
stellingen, naar verluidt vastgespijkerd 
op de deur van de slotkapel in 
Wittenberg. Hij legde alle nadruk op 
de bevrijdende kracht van het geloof. 
Het gaat niet om het volgen van allerlei 
kerkelijke regels, of om het aannemen 
van een rijtje religieuze waarheden. 
Alles draait om een houding van 
volkomen vertrouwen waarin je weet 
dat je er mag zijn. Zo leven voor Gods 
aangezicht. Weten dat Hij je de ruimte 
geeft. Dat komt op allerlei manieren 
terug in kerkdiensten, en bijvoorbeeld in 
het jaarprogramma van Vorming door 
Ontmoeting. Op de website (fonteinkerk-

amersfoort.nl) leest u er meer over.

Ds. Wim Verschoor
Onze wijkpredikant is zoals dat heet ‘vrijgesteld’. Hij 
mag zijn tijd volledig besteden aan de voorbereiding 
van kerkdiensten die ertoe doen. Hij neemt de tijd om 
mensen nabij te zijn, in goede en kwade dagen. 
U kunt hem bellen of mailen (033-4324351, 

wimverschoor@kpnmail.nl). Hij spreekt met doop- 
ouders, en begeleidt mensen in rouw. Te veel om op 
te noemen. Daarnaast doet hij inspirerend mee aan de 
voorbereiding en uitvoering van tal van activiteiten, in 
het bijzonder gericht op jongere generaties. 

Mijn kerk...
...“Onze kerk, een open plek, waar je 

kunt danken, delen, zoeken, vinden. Ik 

zou niet zonder kunnen, en u?”

Anja Koolstra

...”De Fonteinkerk biedt mij ruimte 

om in gesprek te komen met mijn ziel 

door muziek, lied, een goed woord en 

verstilling” Reijer de Vries

...”Voor mij is ‘ruimte’ in de Fonteinkerk 

geen loos begrip. Je wordt er 

geaccepteerd zoals je bent. Ruimte is 

er een werkwoord. Mensen met allerlei 

verschillende leeftijden, seksuele 

geaardheid, gaven en geloofsbeleving 

brengen hun creativiteit en visie mee. 

Het bruist!” Margriet Drent

Wat is de kerk 
u waard?

Onze kerk biedt al 50 jaar ruimte!



TOZ 2.0  Vijftien Tieners op Zondag
(ToZ, 14-18 jr) komen de eerste zondag van 
de maand in de Fonteinkerk bij elkaar. 
Zij praten, discussiëren of zijn stil over din-
gen die indruk maken. Van een popsong tot 
een aanslag, van pesten op school tot reizen 
over de wereld, van een kerstfeest tot een 
Goede Vrijdag.

Muziek  Op allerlei manieren speelt muz-
iek een grote rol in de Fonteinkerk. We zijn 
gelukkig met onze organisten – en met een 
prachtig orgel. Maar ook een prima vleugel. 
En we genieten van de grote zangkwalitei-
ten van FONS. En van de meditatieve muziek 
van het Taizékoor. Regelmatig zijn er de 
lunchconcerten op zondag rond twaalf uur: 
Muziek en Ontmoeting. Soms zegt muziek 
meer dan heel veel woorden…

Kerkelijk Bureau:
Noordewierweg 131
3812 DD Amersfoort

Tel. 033-4610441
protgemafoort@solcon.nl
www.pkn-amersfoort.nl

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 2-4, Amersfoort
Tel. 033-4614995
www.fonteinkerk-amersfoort.nl
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Amersfoort
GemeenteProtestantse

Kerkbalans

Verhuur gebouwen

Collecten en giften

Overige baten: waarvan € 109.300 uit 

reserves en € 104.000 overige baten

€ 1.191.700

€ 281.200

€ 132.000

€ 620.000

Predikanten / kerkelijk werkers

Kosten gebouwen

Kosten activiteiten

Beheer, PR, landelijke organen

€ 1.217.000

€ 574.600

€ 213.300

Inkomsten Uitgaven

Voor 2017 hebben we in totaal € 1.217.000 aan
Kerkbalansopbrengst nodig

€ 222.000

Voor uw wijkgemeente

De begroting hierboven is die van 
de totale Protestantse Gemeente 
Amersfoort. Elke wijkgemeente is 
zelf verantwoordelijk voor de eigen 
inkomsten en uitgaven. Daarnaast 
draagt elke wijk een deel van de 
centrale kosten (zoals kerkblad, 
Kerkelijk Bureau etc.). Uw bijdrage aan 
de Actie Kerkbalans gaat naar uw eigen 
wijkgemeente!

Belastingvoordeel

Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt 
u als gift opvoeren bij de aangifte 
inkomstenbelasting. De Protestantse 
Gemeente Amersfoort heeft een ANBI-
beschikking.

Nog meer belastingvoordeel hebt u als u 
een schenkingsovereenkomst aangaat.

Meer informatie vindt u op pkn-
amersfoort.nl (onder bijdragen).

Richtlijn

Hebt u behoefte aan een richting om uw 
bijdrage te bepalen?

Een voorstel:
• Als uw netto jaarinkomen minder is 

dan € 10.000, geef dan wat u kunt 
missen.

• Als uw netto jaarinkomen meer is 
dan € 10.000, geef dan tenminste 
3% van uw netto jaarinkomen.

Meer informatie

Vraag meer informatie bij uw 
wijkgemeente of bij het Kerkelijk Bureau 
(tel. 033-4610441).


